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ABSTRAK 
 

Manfaat Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Perusahaan 
 

 Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 
yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat umtuk mengkomunikasikan 
data keuangan pada pihak yang berkepentingan agar tidak salah dalam memakai 
informasi akuntansi. 
 Laporan keuangan dianalisis untuk dapat mengetahui maksud angka-angka 
yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi 
para pemakainya. Selain itu, dengan menganalisis laporan keuangan dapat 
diketahui prestasi atau pencapaian perusahaan dari tahun ke tahun dan hasil dari 
menganalisis laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai kinerja 
perusahaan. 
 Berdasarkan pada uraian di atas penulis menyusun skripsi ini dengan judul 
“ Manfaat Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Perusahaan”. 
Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui 
pelaksanaan analisis laporan keuangan yang dilakukan pada beberapa perusahaan 
BUMN (2) untuk mengetahui kondisi kinerja pada beberapa perusahaan BUMN 
(3) untuk mengetahui manfaat analisis laporan keuangan dalam meningkatkan 
kinerja pada beberapa perusahaan BUMN. 
 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) sebagai objek penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut 
adalah PT.TELKOM Tbk, PT.PLN (Persero), PT. POS INDONESIA (Persero), 
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero), dan PT.INTI (Persero). 
Penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan metode survey. Data 
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. 
 Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Analisis 
laporan keuangan telah dilaksanakan secara efektif (2) dalam perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa PT.TELKOM Tbk yang memiliki kinerja paling baik 
dan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri maka PT.INTI 
(PERSERO) yang memiliki kinerja paling baik (3) Hasil analisis laporan 
keuangan sangat bermanfaat untuk membantu manajemen dalam menilai kinerja 
perusahaan. 
 Saran yang diberikan oleh penulis kepada PT.TELKOM Tbk, adalah harus 
dapat mengelola aktiva lancar dengan baik, selain itu perusahaan harus dapat 
memanfaatkan modal kerja, aktiva tetap, dan seluruh aktiva dengan efektif dan 
efisisen. Untuk PT.PLN (PERSERO)  adalah sebaiknya perusahaan dapat 
menekan biaya operasi dan dapat mengontrol modal yang ada pada persediaan. 
Untuk PT.POS INDONESIA (PERSERO) adalah agar perusahaan dapat menekan 
biaya usahanya dikarenakan kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas 
penjualan dan sumber-sumber yang ada masih kecil. Untuk PT. PERKEBUNAN 
NUSANTARA VIII (PERSERO) adalah perusahan harus dapat meningkatkan 
kemampuan untuk memperoleh laba. Untuk PT. INTI (PERSERO) adalah harus 
dapat memanfaatkan modal kerja, aktiva tetap, dan seluruh aktiva dengan efektif 
dan efisisen. 


